
març 2018És un servei del

INFORME DE GESTIÓ

2017



INFORME DE GESTIÓ 2017

Aquesta és una publicació de    

Recollida de Residus d’Osona, SL

c/ Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5 

08500 Vic.

Conceptualització i grafisme: 

Baula Comunicació (baula.cat)

Fotos: 

Fotografia Anguera

Recollida de Residus d’Osona

Foto portada: 

Fotografia Anguera

Aquesta és una publicació de    



INFORME DE GESTIÓ 2017

SALUTACIÓ  ................................................................................................................................................................

ORGANIGRAMA  .......................................................................................................................................................

ÀMBIT D’ACTUACIÓ  ................................................................................................................................................

LES PERSONES  .......................................................................................................................................................

FLOTA DE VEHICLES  .............................................................................................................................................

NOVES TECNOLOGIES  .........................................................................................................................................

SEGURETAT I SALUT LABORAL  ........................................................................................................................

SERVEIS ......................................................................................................................................................................

GESTIÓ DE RESIDUS: fraccions  .....................................................................................................................

Orgànica ...................................................................................................................................................................

Multiproducte ..........................................................................................................................................................

Envàs de vidre ........................................................................................................................................................

Resta ............................................................................................................................................................................

Voluminosos ............................................................................................................................................................

Deixalleria ..................................................................................................................................................................

Comparativa respecte a Catalunya ..............................................................................................................

RECOLLIDA PORTA A PORTA (PaP) ...............................................................................................................

RECOLLIDA D’ANDRÒMINES ..............................................................................................................................

NETEJA VIÀRIA  ......................................................................................................................................................

SERVEIS COMPLEMENTARIS  .........................................................................................................................

INFORMACIÓ I CAMPANYES  ............................................................................................................................

ECOESTACIÓ  ..........................................................................................................................................................

OBJECTIUS 2018  ..................................................................................................................................................

4

5

6

7

8

9

10

12

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ÍNDEX



4 INFORME DE GESTIÓ 2017

SALUTACIÓ

Benvolguts i benvolgudes,

Us presentem, un any més, l’Informe de Gestió 2017 de l’empresa mixta 

Recollida de Residus d’Osona (RRO).

A la publicació hi trobareu tots els serveis que presta l’empresa als 

ajuntaments que han delegat la recollida i la gestió dels residus 

municipals al Consell Comarcal d’Osona: recollida porta a porta, 

recollida i neteja viària, recollida de voluminosos i deixalleria mòbil, 

neteja de contenidors i un llarg etcètera, serveis de qualitat, integrats 

i adaptats a les necessitats de les persones de tots i cada un dels 

municipis de la comarca.

 Així mateix, hi trobareu informació de l’empresa i dels mitjans tècnics 

i humans de què disposa, també percentatges de recollida de les 

diferents fraccions de residus.

Els resultats aconseguits els darrers anys en recollida de residus han 

situat la comarca d’Osona capdavantera en recollida selectiva i un 

model a seguir en recollida, gestió i tractament dels residus municipals. 

Tot això que ens omple d’orgull no hauria estat possible sense el 

treball diari i la dedicació de tot l’equip humà que integra l’empresa a 

qui, des d’aquestes ratlles, vull testimoniar, una vegada més, el meu 

reconeixement.

Igualment vull constatar que les fites aconseguides tampoc haurien 

estat possibles sense la col·laboració i la bona disposició de la 

ciutadania de la comarca que ha sabut prendre consciència de la 

importància d’un bon reciclatge. Des de les administracions i  des de 

l’empresa RRO s’han fet incomptables campanyes de comunicació per 

millorar la sostenibilitat i ésser capaços d’aconseguir, tot plegats, els 

objectius marcats per la Comissió Europea per al 2020: mitigació del 

canvi climàtic, millora de la qualitat ambiental i estalvi de recursos, amb 

l’objectiu final d’aconseguir la reducció de la generació de residus.

Com a president de l’ens que represento m’omple de satisfacció 

constatar el compromís de la població de la comarca d’Osona amb el 

medi ambient així com el treball rigorós i de qualitat de l’empresa mixta 

encarregada de la gestió i tractament dels residus municipals. 

Per acabar aquestes ratlles, us encoratjo a seguir en aquesta línia: a 

l’empresa a continuar prestant el servei com fins ara i a la ciutadania de 

la comarca a seguir apostant per un futur millor i més sostenible.

Vic (Osona), març de 2018

Joan Roca i Tió
President del Consell 
Comarcal d’Osona i del
Consell d’Administració 
de Recollida de Residus 
d’Osona, SL
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ORGANIGRAMA

 Joan Roca (president)
Antoni Serrat

Manel Romans
Albert Serra

Josep M. Freixanet

Narcís Llongarriu
Gonzalo Rodríguez
Montserrat Bosch

CESPA S.A.

Participació

45%
Participació

55%

CONSELLER 
DIRECTOR

Antoni Serrat

CONSELLERA
GERENT

Montserrat Bosch 

GERENT CONTRACTE 
Montserrat Bosch

GESTIÓ DEL SERVEI

CAP DE SERVEI
Toni Comaposada

Ana Menéndez

TÈCNIC DE SUPORT

TALLER PRESTACIÓ SERVEIS

MECÀNICS

RESPONS. 
TALLER

Josep M. Tantiñá

ENCARREGAT VIC
(torn diürn)

Marta Corretja

COMUNICACIÓ I 
CAMPANYES

Toni Mejías

ENCARREGAT VIC
(torn nocturn)

Ricard Rodríguez

ENCARREGAT 
MANLLEU

Albert Calm ADMINISTRACIÓ
Judit Font Beatriz Hernando

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

SUPORT CESPA, SA
SUPORT CONSELL 

COMARCAL d’OSONA

RESP. MANT. SGQMA

Peons de neteja viària

Peons de recollida de 
residus

Conductors de neteja viària

Conductors de recollida de 
residus

Peons de neteja viària

Peons de recollida de residus

Conductors de neteja viària

Conductors de recollida de residus

Atenció a la deixalleria de Torelló

Peons de 
recollida de 

residus

Conductors de 
recollida de 

residus
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Municipis d’Osona en els quals 
RRO hi presta algun servei

Dades de població segons RD 1039/2017, de 15 de desembre de 2017

Municipis d’Osona en els quals 
RRO NO hi presta cap servei

39 municipis
32

7

municipis amb sistema 
de contenidors

municipis amb sistema 
porta a porta

129.113 habitants

82%
COBERTURA DE SERVEI
(en nombre d’habitants)

Des de la seva condició 

d’empresa mixta (Consell 

Comarcal d’Osona i CESPA), 

RRO té l’objectiu de limitar 

la seva actuació dins del 

territori de la comarca 

d’Osona.

Actualment, la influència 

territorial d’RRO és la 

següent:
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persones78 

26 
conductors 4 

conductors

1 director
1 cap de serveis
2 tècnics
3 encarregats
3 administratius
2 mecànics

Personal comú

25 
peons 11 

peons

LES PERSONES

Les persones, les condicions de feina, la seguretat, la formació, la motivació, 

etc. són qüestions clau en la proposta de servei d’RRO. El treballador és el 

centre d’un servei de qualitat que es complementa amb una dotació de 

recursos potent.

El servei que ofereix RRO no descansa. Cal donar servei sempre, 

ininterrompudament, per això es treballa amb tres torns diferents que ens 

permeten cobrir totes les hores del dia, tots els dies de l’any.

Conveni RRO Vic

Conveni RRO Manlleu

Antiguitat mitjana 

personal d’RRO*

anys/treballador

10,27
* Entre els dos centres 

de treball (Vic i Manlleu) 

d’un total de 76 

treballadors.
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FLOTA DE VEHICLES

44 vehicles

20

4

3

2

3

1

3

4

recol·lectors de càrrega posterior

recol·lectors de càrrega lateral

satèl·lits de càrrega lateral

camions de càrrega superior

recol·lectors de càrrega bilateral (easy)

camió de caixa oberta i plataforma

escombradores

furgonetes (dues hidronetejadores)

I també: 3 rentacontenidors, 
1 vehicle brigada elèctric parcs

camions de càrrega superior

recol·lectors de càrrega bilateral (easy)

recol·lectors de càrrega posterior
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El rastreig en 
temps real de 
les rutes dels 
nostres vehicles, 
així com el registre de 
dades, ens permet disposar 
d’una informació molt 
valuosa per assegurar la 
qualitat del servei i la millora 
continuada.

Localització 
de tots els 
contenidors 
que recollim 
mitjançant  
el sistema 
Arcgis. Disseny 
i optimització 
de les rutes de 
recollida. 

Pesatge estàtic: 
pesatge incorporat 
a vehicle per diferenciar els 
pesos (dels residus recollits) entre 
diferents municipis en rutes mancomunades: 
2 vehicles (més totes les noves adquisicions 
de nous vehicles).

Pesatge dinàmic: pesatge incorporat al 
vehicle per diferenciar el pes recollit a cada 
contenidor aixecat. 3 vehicles.

Cada vegada més, els municipis porta a porta demanen un control d’accés a 
les àrees d’emergència per evitar-ne l’ús excessiu per part de la població. 

Es poden instal·lar sistemes de tancament manual, sense identificació d’usuari, 
o sistemes amb identificació, de tal manera que es pot fer un control d’usuaris 
i incidències. Els tancaments es poden combinar amb l’ús de xips en els 
cubells dels usuaris, per tal de posar les bases d’un sistema de bonificacions, 
pagament per ús, etc.

Completem
implantació

Intranet

GPS
a tots els 
vehicles

GIS

Control d’accés a les àrees de contenidors 
(municipis PaP)

a vehicle per diferenciar els 
pesos (dels residus recollits) entre 

Pesatge
estàtic i dinàmic

contenidors
geolocalitzats

rutes
de treball

6.000

144

NOVES TECNOLOGIES
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SEGURETAT I 
SALUT LABORAL

Prevenció de riscos laborals

• Avaluació continuada de riscos laborals

• EPIs: casc, sabata de seguretat i guants

• Riscos psicosocials: mesures preventives 

La seguretat i la salut laborals són punts crítics en tots els llocs de treball ja que tenen un efecte directe 

sobre les persones. En el cas de la feina que fan la majoria de treballadors d’RRO, els riscos són 

màxims i per això el nostre recel ha de ser també el màxim.

A RRO es fan constantment cursos de formació i s’apliquen mesures correctives amb la finalitat 

d’evitar i minimitzar els riscos per a la salut dels treballadors derivats de cada lloc de treball. Per 

aconseguir aquests objectius, es dediquen molts esforços tant personals com econòmics per fer 

possible que cada vegada es treballi de manera més segura. 

Des de sempre hem aconseguit mantenir 

un nivell d’accidents molt per sota la mitjana 

del sector.

Durant l’any 2017, les persones que treballen a RRO han 

participat en 16 cursos de formació, amb un total acumulat de 

776 hores dedicades a la formació.

2013 20152014 2016 2017

Índex d’incidència*Hores de formació

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

14,81

7,58

2,38

5,00

6,10

4,94

5,88

RRO Sector*

** Mitjana sector. Font: Asepeyo

* Nombre d’accidents/Nombre de treballadors x 100

77,02

27,99

29,15

11,23

11,77

11,00

12,14

Avaluació continuada de riscos laborals

EPIs: casc, sabata de seguretat i guants

Riscos psicosocials: mesures preventives 

7
7

6

1.
2

4
3

7
0

4

7
4

3

4
4

7
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Instal·lació 
de baranes 
protectores a 
la zona d’accés 
a la fossa del 
taller i barana 
protectora a la 
zona del moll 
damunt les caixes contenidores. 

MÀQUINA JETKLEEN model M190 per a 
netejar peces al taller, que millora a nivell 
de seguretat i beneficia també de medi 
ambient.

Adquisició de màquina per a fregar 
terres, per tal de netejar les superfícies 
de treball. Comporta una reducció de 
sobreesforços i postures forçades durant 
la neteja, així com una millora a nivell 
higiènic.

Instal·lació de tendal accionat amb 
manovella des de la part inferior de 

la caixa del 
vehicle de 
recollida de 
vidre, que 
evita el risc de 
caiguda en 
col·locar la lona.   

S’ha adquirit una plataforma elevadora 
per tal d’ésser utilitzada a la zona del 
taller, a fi de substituir la utilització 
d’escales de mà. 

Aquesta evita el 
risc de caiguda 
a diferent nivell 
que comporten 
la utilització 
d’escales de mà, 
així mateix, facilita 
el manteniment 
de les zones 
elevades del taller 
(fluorescents, 
conduccions,...). 

Instal·lat al recinte de Vic un DEA. Així 
mateix, s’ha realitzat la formació teòrica-
pràctica a uns treballadors i, es té previst 
de realitzar a més treballadors durant el 
2018.

A la zona de reparar contenidors, 
s’ha instal·lat unes prestatgeries. 
Aquestes permeten una millora en 
l’emmagatzematge i, per t ant afavorint 
l’ordre i neteja al lloc de treball. 

S’ha instal·lat una TV al centre de Vic, per 
tal d’informar als treballadors en diferents 
àmbits.

Des de Prevenció, es realitzen diferents 
presentacions en matèria de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

Instal·lada al passadís d’accés 
treballadors un accés amb religa que 
millora la neteja del calçat i minimitza el 
risc de caiguda.

35.000€ Inversió total 
aproximada 
en PRL
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SERVEIS
GESTIÓ DE RESIDUS: fraccions

Durant el 2017 hem gestionat 40.746.000 quilos de residus, amb la següent distribució segons el pes:

(inclou la gespa)

40.746 tones

ESPECIALS

VOLUMINOSOS

VIDRE

RESTA

FORM

MULTIPRODUCTE

398 Tn

316 Tn

1.938 Tn

20.364 Tn

9.452 Tn

8.278 Tn
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SERVEIS
Orgànica

Mitjana RRO: 221 g/hab/dia 
(Porta a porta: 261 g/hab/dia / Contenidors: 213 g/hab/dia)

Mitjana Catalunya: 138 g/hab/dia

Destí: CTR Osona Ripollès i Planta de compostatge

FORM

PODA

PÈRDUES

IMPROPIS

94,50%

0,40%

0,29%

4,81%

28 municipis

9.342 tones

116.980 habitants

2013 20152014 2016 2017

Evolució orgànica (g /hab/dia)

2
2

1

2
16

2
18

2
18

2
16
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SERVEIS
Multiproducte

Mitjana RRO: 271 g/hab/dia 

Mitjana Catalunya: 68 paper-cartró + 43 envasos lleugers

Destí: Planta de triatge de multiproducte

RRO
Total

RRO 
Porta a porta

RRO 
Contenidor

38 municipis

8.278 tones

84.149 habitants

2013 20152014 2016 2017

Evolució multiproducte (g/hab/dia)

ENVASOS LL.

PAPER/CATRÓ

REBUIG

20,78% 17,36%
23,63%

50,32% 47,70%

52,51%

28,84% 34,94%

23,75%

2
7

1

2
3

2

2
5

1

2
4

5

2
6

4
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2013 20152014 2016 2017

SERVEIS
Envàs de vidre

Mitjana RRO: 63 g/hab/dia

Mitjana Catalunya: 55 g/hab/dia

Destí: Planta de reciclatge de vidre

38 municipis

1.938 tones

84.149 habitants

Evolució envàs vidre (g/hab/dia)

6
3

6
2

5
2

5
9

5
9
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2013 20152014 2016 2017

SERVEIS
Resta

Mitjana RRO: 462 g/hab/dia

Mitjana Catalunya: 835 g/hab/dia

Destí: Centre de Tractament de Residus (CTR) municipals 
d’Osona i el Ripollès + Dipòsit controlat

38 municipis

20.364 tones

Evolució resta (g/hab/dia)

4
6

2

4
5

7

4
6

3

4
6

5

4
6

7

120.696 habitants
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2013 20152014 2016 2017

SERVEIS
Voluminosos

Mitjana RRO: 29,0 g/hab/dia

Mitjana Catalunya: 77 g/hab/dia

Destí: Deixalleria i CTR Osona i Ripollès

21 municipis

316 tones

1.037 serveis domiciliaris de trastos

29.867 habitants

Evolució voluminosos (g/hab/dia)

2
9

,0
1

12
,9

2
2

,9

17
,4

2
7

,6
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SERVEIS
Deixalleria

1 deixalleria fixa que dóna servei a 5 municipis (18.548 habitants / 379 tones)

2 deixalleries mòbils que donen servei a 7 municipis (10.455 habitants / 18,62 tones)

12 municipis

394 tones

29.003 habitants

RUNA

FUSTA

VOLUMINÓS

FERRALLA

FRACCIÓ 
VERDA

ELECTRÒNICA

PAPER/CARTRÓ

ALTRES

Oli vegetal
Línia blanca
Bateries
Roba/sabates
Oli mineral
Piles
Pneumàtics
Fluorescents/bombetes
Tòners

PLÀSTIC DUR
VIDRE PLA

RESIDUS ESPECIALS

23%

27%

19%

9%

5%

5%

4%

3%

2%
2%

1%
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ORGÀNICA
ORGÀNICA

PODA

VIDRE

VIDRE

DEIXALLERIA

DEIXALLERIA

VOLUMINOSOS

VOLUMINOSOS

MULTIPRODUCTE

MULTIPRODUCTEENVASOS LL. (3,74%)

+ PAPER/CARTRÓ (7,08%)

REBUIG

REBUIG

20,05%
9,97%

2,51%

5,72%

4,46%

5,08%

4,48%

2,63%

5,64%

24,59%

10,82%

41,92%

61,47%

Municipis RRO (2017)

58% selectiva

1,10kg/hab/dia

42% rebuig

Mun. Catalunya (2016)

39% selectiva

1,36kg/hab/dia

61% rebuig

SERVEIS
Comparativa respecte a Catalunya

Multiproducte*

Catalunya
2016

RRO
2017

Orgànica*

Catalunya
2016

RRO
2017

Resta*

Catalunya
2016

RRO
2017

Vidre*

Catalunya
2016

RRO
2017

Especials*

Catalunya
2016

RRO
2017

* Tots els gràfics 

mostren dades de 

grams per habitant i 

dia (g/hab/dia).

Aquest gràfic mostra la proporció de les fraccions recollides expressades en g/hab/dia.

2
2

1
6

3 2
9

7
7

4
6

2

2
7

1

13
8

5
5

5
6

6
7

8
3

6

6
8

4
3
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SERVEIS
RECOLLIDA PORTA A PORTA

• 1500 xips instal·lats a cubells de 23 litres 

• 146 xips instal·lats en contenidors de 120 o 240 l (grans 
productors i gespa)

• Equip de lectura instal·lat al camió que fa la recollida al municipi.

• Seguiment de la participació a través de la plataforma de control. 

Sant Julià de Vilatorta: primera 
experiència  de PaP
amb cubells d’orgànica amb xip d’alta freqüència

Mitjana PaP
2017

Percentatge de recollida selectiva*

* municipis amb servei RRO que fan PaP

PaP vs Contenidors
dos models contraposats

Mitjana Contenidors
2017

Prats de 
Lluçanès

CalldetenesSant Vicenç 
de Torelló

Roda de 
Ter

Olost Santa 
Eugènia de 
Berga

82,0% 68,8%81,7% 67,0%73,6% 64,1%

municipis amb 
recollida porta a 
porta. Incorporació 
de Sant Julià de 
Vilatorta durant el 
novembre 2017.

habitants 
participants en 
els serveis porta 
a porta que fem a 
Osona (15 % dels 
habitants amb 
servei RRO)

7

19.600 34%

20%

49%
28%

29% 4%
9%

27%
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SERVEIS 
RECOLLIDA D’ANDRÒMINES

4 421
nous municipis 
amb servei

trucades ateses 
de sol·licitud 
de servei 
de recollida 
domiciliària 
(Torelló) al 
telèfon gratuït 
pels usuaris 
900 102 989

Gurb
Perafita
Oristà
Santa Cecilia 
de Voltregà

Intranet
Llistes de sol·licituds accessibles per 
Ajuntament–RRO a través d’intranet

421

Aquest és un desl serveis que es poden sol·licitar i 

gestionar a través de la intranet d’RRO, amb un nivell 

d’informació i coordinació total amb el client.

Residus que no es recullen en 
el servei domiciliari:

Fibrociment

Medicaments

Runa

Poda 

Pneumàtics
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Serveis auxiliars 
de neteja:

• Escombradora 
manual

• Escombradora 
mecànica

• Brigada

• Parcs i jardins

• Amb aigua

• Amb aigua a pressió

• Embornals i 
canalitzacions

• Grafits

• Mobiliari urbà i 
monuments

SERVEIS
NETEJA VIÀRIA

RRO disposa de personal i flota de vehicles per prestar el servei 
de neteja viària.

Durant el 2017 s’han prestat serveis de neteja mixta (manual, 
mecànica i mixta) a 4 municipis.

Mercats ambulants

1.100

Neteja mecànica

3.716
hores

Neteja i taques

500
hores/any

Neteja manual

11.600
hores

hores

Hidronetejadora

400
hores

grafits trets (Manlleu)

380
Més de 

Escombradora sobre xassís de camió 
sense les limitacions de desplaçament 
que tenen les escombradores  
convencionals.

Pensada per donar servei a zones 
urbanes remotes i amb poca extensió. 

Neteja setmanal al centre de la vila, i neteja mensual a tres zones 
perifèriques. 338 hores de servei en total.

Furgó equipat amb dipòsit d’aigua 
freda-calenta i compressor d’alta 
pressió per dur a terme tasques de 
neteja especial.

Escombradora autotransportable

Nou servei a Prats de Lluçanès

Hidronetejadora amb 
campana de vapor

Escombradora autotransportable

grafits trets 

Furgó equipat amb dipòsit d’aigua 
freda-calenta i compressor d’alta 
pressió per dur a terme tasques de 
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SERVEIS 
COMPLEMENTARIS

El rentacontenidors és un equip 

autònom, ja que disposa d’un 

dipòsit d’aigua neta, una cambra 

de rentat, un mecanisme d’elevació, 

una tremuja per recollir els residus 

procedents de la pròpia operació i un 

sistema de bombeig per a les aigües 

utilitzades des de la tremuja de 

residus fins al dipòsit d’aigua bruta.

És un camió, equipat amb una caixa 

per rentar els contenidors, i la seva 

funció principal és la de netejar i 

higienitzar l’interior dels contenidors.

Sistema pensat per a 
zones de poca població 
on la recollida selectiva 
es fa en una caixa 
autocompactadora 
(semblant a la caixa d’un 
camió). Quan està plena, 
es porta a la planta de 
tractament corresponent. 

Alguns municipis més allunyats i d’àmbit rural 
han implantat el compostatge comunitari 
com a via de gestió de la matèria orgànica, 
instal·lant grans compostadors a diversos 
punts del municipi. El seu manteniment 
és clau perquè el sistema funcioni. RRO fa 
aquest servei i assegura així una barreja 
òptima, un procés ràpid i sense molèsties i 
un compost de qualitat. 

A RRO adaptem el servei a cada municipi.

929

325

110,4

24.801

Reparació de 
contenidors

Recollida de 
gespa

Recollida amb 
autocompactador

Manteniment de compostadors 
d’ús comunitari
(a Tavertet i Vilanova de Sau)

habitatges

tones

Rentat de contenidors

(nous o recanvis)

(Gurb)
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Fa pudor,
fa lleig,

embruta,
atrau animals i insectes

... en resum: 

és un 
PROBLEMA

És matèria viva, 
pot ser el millor dels 
adobs, 
és un recurs de valor, 
és vida i pot donar vida

... en resum: 

és una 
SOLUCIÓ

A Torelló fa temps que fem 
reciclatge, però no ens 
n’acabem de sortir amb la 
fracció orgànica: encara tirem 
massa residus orgànics al rebuig.

Ho tenim a tocar, només hem de 
distingir i separar correctament les 
restes orgàniques.

Tu decideixes si els teus residus 
han de ser un problema o un 
recurs de valor. 

Tu tries. 

Recorda: 
cada cosa al seu lloc

CONTENIDOR MARRÓ
(Matèria orgànica)
Restes de peix i de carn, ossos, closques de marisc, ou, fruits 
secs, restes de fruita i verdura, marro del cafè i restes 
d’infusions, restes de pa, tovallons de paper, menjar fet malbé, 
flors i fulles seques.

CONT. BLAU/GROC
(Multiproducte)
Paper, cartró i tot tipus d’envasos fets de materials reciclables 
com el plàstic, el metall o els tetrabric.

CONTENIDOR VERD
(Vidre)
Pots de vidre, 
ampolles i altres 
envasos de vidre. 
No inclou el vidre pla.

CONT. VERD FOSC
(Rebuig)
Tota la resta, tot el que 
no es pot reciclar: 
bolquers, cendra, pols, 
cigarretes, etc.

EVITA TIRAR COSES AL REBUIG
Tot el que es llença al rebuig és molt més difícil de reciclar i 
costa més diners de tractar. Els abocadors són cada vegada més 
escassos i més cars de gestionar.
És senzill, les restes de menjar són fàcils d’identificar, tira-les a 
la fracció orgànica i farem un pas endavant!

INFORMACIÓ I CAMPANYES

Actuacions GENERALS:

• Creació de l’EcoEstació.

• Creació de gadgets promocionals.

• Portal de transparència RRO a rro.cat

• Implantació de la intranet a tots els municipis 
municipis.

• Redactat i presentació de memòries 
específiques per a cada municipi.

Actuacions ESPECÍFIQUES a 15 municipis i creació de la 
nova imatge de campanya “TU TRIES”:

És matèria viva, 
pot ser el millor dels pot ser el millor dels 
adobs, 
és un recurs de valor, és un recurs de valor, 
és vida i pot donar vidaés vida i pot donar vida

... en resum: 

és una 
SOLUCIÓSOLUCIÓSOLUCIÓ

Restes de fruita
i verdura

Closques d’ous,
marisc i fruita seca

Marro de cafè
i restes d’infusions

Restes de carn
i peix

Taps de suro,
llumins i serradures

Cendra
NO

Paper de cuina
brut de menjar

Restes menjar
cuinat i pa sec

Restes de 
plantes i gespa

Compostador 
comunitari
Només brossa orgànica

Com 
funciona?

Amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya

Només brossa orgànica

Prohibit tirar altres 
residus: plàstic, 
paper, envasos...

Què hi podem tirar?

Tirem la nostra 
matèria orgànica 
en una bossa 
compostable o 
sense bossa

La portem al 
compostador 
on ha de 
madurar

Al cap d’uns 
mesos, obtindrem 

adob naturaladob naturaladob natural

SENSE 
BOSSA DE 
PLÀSTIC!

La brancada o 
poda gran es pot deixar 
davant del portal cada 

dilluns al matí i la recull 
la brigada per triturar-la.

Sobremunt

La nostra petjada ecològica es 
dispara durant les vacances o 
escapades: fem servir més aigua, 
més energia, llencem més 
ampolles de begudes i utilitzem 
més envasos d’un sòl ús i a més, 
sembla que ens oblidem de 
reciclar. Les vacances van molt 
bé per sentir-nos millor, però no 
tant per la salut del planeta! 

Recorda que a Sobremunt 
recollim aquestes fraccions: 

• el MULTIPRODUCTE 
(recollida conjunta de 
paper/cartró i envasos de 
plàstic, llauna, tetra brik, 
porexpan...)

• el VIDRE

• la RESTA o REBUIG (el què no 
es pot reciclar)

• l’ORGÀNICA o restes de 
menjar (en el cas que hi hagi 
un compostador a la casa)

Nuestra huella ecológica se 
dispara durante las vacaciones o 
escapadas: utilizamos más agua, 
más energia, tiramos más 
botellas de bebidas, utilizamos 
más envases de un solo uso y 
además, nos olvidamos de 
reciclar. Parece que las 
vacaciones nos sientan muy 
bien, pero no tanto al planeta!

Recuerda que en Sobremunt 
recogemos estas fracciones:

• MULTIPRODUCTO (recogida 
conjunta de papel/cartón y 
envases de plástico, aluminio, 
acero, tetra brik, porexpan...)

• VIDRIO

• RESTO (lo que no se puede 
reciclar)

• ORGÁNICA o restos de 
comida (en el caso que la casa 
rural disponga de 
compostador)

Our ecological footprint 
increases when we are on 
holidays: we use more water, 
more energy, we toss more 
bottles and we buy more 
single-use packaging items. 
Furthermore, it seems we forget 
to recycle. Holidays are great for 
us, not so much for our planet! 

Be reminded that in Sobremunt 
we have special bins for these 
types of trash: 

• PACKAGING and 
CARDBOARD (packages 
made of plastic, aluminium, 
steel, expanded polystyrene, 
etc. and cardboard/ paper)

• GLASS

• GARBAGE (non recyclable).

• FOOD SCARPS (if the rural 
home has a composter)

En el
temps lliure, 
també 
reciclem!

¡En el 
tiempo libre, 
también 
reciclamos!

In our 
leisure time, 
we keep on 
recycling!

Ajuntament de Sobremunt

BV-4607

A Sant Boi de Lluçanès

A Sant Hipòlit de Voltregà

Ajuntament

Àrea d’aportació
Área de aportación
Recycling point

SOU AQUÍ:
ESTÁS AQUÍ:
YOU ARE HERE:

CAL MOLINER

LES PRUNES

LA RABASSOLA

1

2

3

1

2

3

fracció orgànica: encara tirem 

Ho tenim a tocar, només hem de 

Tu decideixes si els teus residus 

Et convidem a la
sessió informativa

Per què el 
porta a porta?

Sant Julià de Vilatorta

* únicament podran participar 
en aquest sorteig els assistents 
a la sessió informativa.

Xerrada + sorteig*
+ aperitiu 

No hi faltis!

I el dissabte 
11 de novembre o el 
dijous 16 de novembre 
vine a buscar els teus 
cubells del porta a porta! 
De 10 h a 19 h (dissabte) i de 15 h 
a 20 h (dijous) a l’Aula de Cultura. 

(coca i xocolata)

I si tens algun dubte, 

l’EcoEstació 
estarà a la Pl. Catalunya 
el mateix dijous 
16 de novembre 
de 15 h a 20 h. 
Vine a jugar i a 
preguntar!

SORTEIG

1 fantàstica
tauleta tàctil

Participa en 
el sorteig* de...

10 de novembre
20h Saló Catalunya

* únicament podran participar 
en aquest sorteig els assistents 
a la sessió informativa.

cubells del porta a porta! 
9 h (dissabte) i de 15 h 

la de Cultura. 

tauleta tàctiltauleta tàctil

Acer B1-850 / 8" / 
WiFi / Bluetooth 4.0 / 
Quad-core Cortex 
A53 / 1 GB RAM / 
eMMC de 16 GB / 
Android 5.1

porta a porta?

+ sorteig*
aperitiu

11 de novembre o el 
16 de novembre

vine a buscar els teus 
cubells del porta a porta! cubells del porta a porta! cubells del porta a porta! cubells del porta a porta! cubells del porta a porta! cubells del porta a porta! 

9 h (dissabte) i de 15 h 9 h (dissabte) i de 15 h 
la de Cultura. la de Cultura. la de Cultura. la de Cultura. 

(coca i xocolata)(coca i xocolata)

I si tens algun dubte, I si tens algun dubte, 

l’EcoEstaciól’EcoEstació
estarà a la Pl. Catalunya estarà a la Pl. Catalunya 
el mateix dijous 
16 de novembre

10 de novembre
Saló CatalunyaSaló Catalunya

Ja fa anys que hem 
implantat la recollida 
selectiva a Sant Julià 
de Vilatorta i ens 
trobem en un punt 
clau: el sistema actual 
de recollida (model 
de contenidors al 
carrer) no ens permet 
millorar i ens cal fer un pas decidit endavant.

Implantar un canvi de model cap a la recollida 
porta a porta és precisament un pas de qualitat 
cap a nivells de recollida selectiva molt més alts.

En aquest fulletó us donem algunes claus per fer 
aquest canvi de sistema amb èxit.

El porta a porta (PaP) és un 
sistema de recollida de 
residus en què es passa casa 
per casa i es recull 
individualment la fracció que 
toca, en comptes de recollir 
els residus que la gent deixa 
als contenidors. Ja no hi haurà 
contenidors al carrer.

Què és?

Perquè és la manera d’assegurar una bona tria. 
Tots els sistemes de recollida PaP poden arribar al 
80% de recollida selectiva. Com més bé fem la tria, 
menys quilos portem a l’abocador i menys pujarà 
la taxa de deixalles.

Per què ho fem?

A partir de diumenge 19 de novembre ja no 
trobareu cap contenidor al carrer, per tant al vespre 
ja podreu començar a treure la fracció que toqui 
cada dia davant la porta de casa.

Quan ho farem?

1) Cada dia toca una fracció de residus diferent 
(consulteu calendari): dilluns multiproducte, 
dimarts orgànica, etc.

2) En lloc de portar la bossa al contenidor, la 
traiem davant la porta de casa nostra.

3) El servei de recollida retira les bosses.

Si ja feu la recollida selectiva correctament, l’únic 
canvi que heu de tenir en compte serà que hi ha 
un dia per a cada fracció... i que no heu d’anar fins 
al contenidor a tirar-la!

Com funciona?

Els festius, consultar el calendari anual. Més informació a rro.cat o trucant al nostre telèfon d’atenció al ciutadà 900 102 989.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES
(QUINZENAL)*

*

DIVENDRESDIJOUS DISSABTE DIUMENGE

NO HI HA 
SERVEI

Orgànica
RESTES DE MENJAR, 
tot allò que es pot podrir.

MultiProducte
PAPER, CARTRÓ I 
ENVASOS DE PLÀSTIC, 
METALL, TETRA BRIK...

Resta
Tot allò que no es pot 
dipositar als altres 
contenidors ni portar a 
la deixalleria, tot el que 
no es pot reciclar.

DIMARTS

trobareu cap contenidor al carrer, per tant al vespre 
ja podreu començar a treure la fracció que toqui 
cada dia davant la porta de casa.

Quan ho farem?

al contenidor a tirar-la!

DIMARTS

+ bolquers en     
   bossa a part

+ bolquers en     
   bossa a part

+ bolquers en     
   bossa a part

Treure les deixalles 
dins d’aquest horari:

20-22h

Implantar un canvi de model cap a la recollida 

menys quilos portem a l’abocador i menys pujarà 

A partir de diumenge 19 de novembre ja no A partir de diumenge 19 de novembre
trobareu cap contenidor al carrer, per tant al vespre 

la taxa de deixalles.

80% de recollida selectiva. Com més bé fem la tria, 

porta a porta és precisament un pas de qualitat 
cap a nivells de recollida selectiva molt més alts.

per casa i es recull 
es passa casa 

individualment la fracció que 
toca, en comptes de recollir 

és la manera d’assegurar una bona tria
Tots els sistemes de recollida PaP poden arribar al 
80% de recollida selectiva. Com més bé fem la tria, 

Per què ho fem?

menys quilos portem a l’abocador i menys pujarà 
80% de recollida selectiva. Com més bé fem la tria, 

holidays: we use more water, 

single-use packaging items. 
Furthermore, it seems we forget 
to recycle. Holidays are great for 
us, not so much for our planet! 

Be reminded that in Sobremunt 
we have special bins for these 

made of plastic, aluminium, 
steel, expanded polystyrene, 
etc. and cardboard/ paper)

(non recyclable).

(if the rural 

leisure time, 
we keep on 

clau: el sistema actual 
de recollida (model 
de contenidors al 
carrer) no ens permet 
millorar i ens cal fer un pas decidit endavant.

Implantar un canvi de model cap a la recollida 

En aquest fulletó us donem algunes claus per fer 
aquest canvi de sistema amb èxit.

El porta a porta (PaP) és un 
sistema de recollida de 
residus en què 

, en comptes de recollir 
els residus que la gent deixa 
als contenidors. Ja no hi haurà 
contenidors al carrer.

Què és?

Els festius, consultar el calendari anual. Més informació a rro.cat o trucant al nostre telèfon d’atenció al ciutadà 900 102 989.

DILLUNS DIMARTS

+ bolquers en     
   bossa a part

Treure les deixalles 
dins d’aquest horari:

20-22h

Implantar un canvi de model cap a la recollida 
porta a porta és precisament un pas de qualitat 
cap a nivells de recollida selectiva molt més alts.

per casa i es recull 
es passa casa 

individualment la fracció que 
toca, en comptes de recollir 

de Vilatorta i ens 
trobem en un punt 
clau: el sistema actual 

Et convidem a la
sessió informativa

Per què el
porta a porta?

* únicament podran 
participar en aquest 
sorteig els assistents a la 
sessió informativa.

Xerrada 
+ sorteig*
+ aperitiu 

No hi 
faltis!

SORTEIG

1 fantàstica
tauleta tàctil Arriba 

el porta a 
porta 

a Sant Julià 
de Vilatorta

Què?
Per què?

Com?
Quan?

Participa en 
el sorteig* de...

El proper 19 de novembre 
canvia el sistema de 
recollida de residus 

a Sant Julià de Vilatorta

10 de novembre
20h Saló 

Catalunya

I el dissabte 
11 de novembre 
o el dijous 
16 de novembre 
vine a buscar els 
teus cubells del 
porta a porta! 
De 10 h a 19 h (dissabte) i 
de 15 h a 20 h (dijous) a 
l’Aula de Cultura. 

(coca i xocolata)

I si tens algun dubte, 
l’EcoEstació estarà a la 
Pl. Catalunya el mateix 
dijous 16 de novembre 
de 15 h a 20 h. 
Vine a jugar i a 
preguntar!
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INFORMACIÓ I CAMPANYES
ECOESTACIÓ

26 27 10
municipis
visitats

sortides 
a fires

visites a 
escoles

de 39 
possibles

a 25 
municipis

amb activitats 
educativespossibles municipis educatives
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OBJECTIUS
2018

Objectius GENERALS:

• Enfortir la relació de Recollida de Residus d’Osona amb cada ajuntament.

• Treballar conjuntament amb els ajuntaments els punts febles particulars.

• Conèixer amb exactitud el grau de reciclatge de cada municipi.

• Incentivar la participació dels grans productors en la recollida selectiva de la fracció 

orgànica, tant per millorar la quantitat com la qualitat.

• Vetllar per la màxima seguretat dels treballadors, promovent la formació continuada 

i negociant amb els municipis les millores i els canvis d’ubicacions de les àrees 

d’aportació, per evitar moviments perillosos de cara a la població i als treballadors 

d’RRO.

• Presentar memòries de gestió de residus personalitzades per a cada ajuntament.

Objectius DE SERVEI:

• Incrementar el nombre de municipis amb servei de deixalleria i neteja viària.

• Incentivar la millora de la imatge dels contenidors i les reparacions.

• Millorar la comunicació amb els ajuntaments a través de les noves TIC i l’ús de la 

intranet dins del web d’RRO.

• Mantenir geoposicionats el 100% dels contenidors i mantenir les rutes de recollida a 

nivell digital.

Objectius segons els RESIDUS A GESTIONAR

QUANTITAT I QUALITAT:

Campanyes de sensibilització i accions de comunicació orientades a: 

• Incrementar les tones recollides de les fraccions que són valoritzables: fracció 

orgànica, multiproducte  i vidre.

• Disminuir les tones recollides de la fracció resta per motius ambientals i econòmics.

• Reduir el percentatge d’impropis per mitjà dels diversos circuits de recollida de la 

fracció orgànica.

• Reduir el percentatge d’impropis del global dels circuits de recollida de la fracció 

multiproducte.
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RECOLLIDA 
DE RESIDUS 
D’OSONA

P.I. Les Casasses
C. Esquirol, 6
08500 Vic (Barcelona)
T. 93 883 32 25
F. 93 889 33 38
info@rro.cat
www.rro.cat


